Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 44 z 28.4.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 29. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 9.5.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 1. polrok 2016“ i v pozvánke.
SPRÁVY KR ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK súťaží ObFZ Michalovce na nahlásenie svojich zástupcov na školenie nových
rozhodcov futbalu: Na základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV a
schválenom VV-om, je každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce
2016/2017, povinný najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h na ObFZ nahlásiť minimálne 1 svojho zástupcu na školenie
nových rozhodcov futbalu, s cieľom mať v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce ho plánuje uskutočniť
v mesiaci máj 2016 na ObFZ v Michalovciach. Presný termín začiatku školenia bude oznámený v ÚS po uzávierke
doručených prihlášok na toto školenie. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je zverejnené na webovej stránke ObFZ
(v jej starej verzii, v jej hlavnom menu uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým
záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“; v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti
„Školenia rozhodcov“ a v nej v časti „Dokumenty“). Túto je každý na toto školenie nahlasovaný povinný si vytlačiť,
vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť na ObFZ najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h osobne (II. posch., č. dv.
1), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce,
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo po preskenovaní e-mailom (na adresu „obfzmi@stonline.sk“).
Doručenie prihlášky zástupcu klubu na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK od týchto svojich
zástupcov: - dňa 22.4.2016: Lesné (Peter Pavlo - 071 01 Lesné 15); - dňa 27.4.2016: Vojany (Roland Papp - 076 72
Vojany 13).
Upozornenia pre rozhodcov k nedostatkom v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ:
KR na ne upozornila týchto R: F. Gejguš (m - 24.4.2016; chyby v označení súťaže; uvedenie č. OP HU namiesto dát. nar.;
nevyznačenie KDd; nevyznačenie KDh).
Nariadenie pre všetkých R stretnutí súťaží ObFZ na uzatváranie zápisov v ISSF: Každý R je povinný
zápis zo stretnutia v ISSF uzavrieť hneď po skončení stretnutia ešte v mieste jeho konania. Ak k tomu v mieste konania
stretnutia nemá k dispozícii potrebnú techniku, uvedie to v zápise, a zápis je potom povinný uzavrieť v deň stretnutia do
2 h po jeho skončení. Ak v jednom dni rozhoduje viac stretnutí, zápisy je povinný v ISSF uzavrieť najneskôr v uvedený
deň do 2 h po skončení svojho posledného stretnutia z tohto dňa. Za nedodržiavanie tohto nariadenia sú v zmysle RS
postihy.
Upozornenie pre rozhodcov k neskorému uzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF: KR na to upozorňuje týchto
R: D. Čeklovský (mž - 23.4.2016; uzavreté až 25.4.2016); M. Tušek st. (m - 24.4.2016; uzavreté až 25.4.2016).
Nedostatky v „Zápise o stretnutí“ uzavretom v ISSF: Mali ich títo R: D. Čeklovský (m - 24.4.2016; nesprávny
výsledok stretnutia). Do pozornosti DK návrh na PP v zmysle RS, bod F7e/e5.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 21.4.2016 do 27.4.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Zalužice (zo stretn. 17.k. VI.L m Zalužice - Topoľany z 10.4.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 21.4.2016 do 27.4.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neúčasti
na stretn.: F. Gejguš dňa 23.4.2016 - prac. dôv.; b) o zruš. obs.: B. Ondrík na 30.4.2016 - rod. dôv., J. Cejkovský na
29.4.2016, 30.4.2016, 1.5.2016 - zdrav. dôv.; c) o neobs.: B. Ondrík na 21.5.2016 - osob. dôv., M. Mazár na 8.5.2016 prac. dôv., J. Bukaj do 30.6.2016 - zdrav. dôv., J. Cejkovský od 1.5.2016 do oznámenia - zdrav. dôv.; d) o neúčasti na zas.
KR: F. Gejguš dňa 27.4.2016 - prac. dôv.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 27.4.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.:
F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - d - 23.4.2016).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 27.4.2016 sa naň dostavili: - rozh.: P. Kaffan; - deleg.: V. Pčolár; zástupcovia kolektívov FO a FK: Zalužice B m (M. Šepeľák - VD, R. Kolesár - KD) - všetci z dôvodu pohovoru k stretn.
18.k. VII.L V m Rem. Hámre - Zalužice B zo 17.4.2016; KR ho s nimi vykonala, po zistení okolností vzniknutých v stretn.
ponechala v platnosti opatrenia uvedené v ÚS č. 43. KR neúčasť zástupcov FK Rem. Hámre m (J. Staško - VD, M. Mitro
- KD) na tomto zasadnutí KR odstupuje na riešenie DK.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 27.4.2016: - z dôvodu nedostatkov v správach D:
- deleg. M. Geci (za nedostatky v stretn. 19.k. VII.L V m Niž. Rybnica - Podhoroď a Záhor - Porostov z 24.4.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 30.4.-1.5.2016: KR ich dňa 27.4.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 44, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-8.5.2016: KR ho dňa 27.4.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 3.5.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.

Upozornenie pre všetkých R a D obsadených na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ v jarnej časti sezóny
2015/2016: Každý z týchto R a D bol povinný si na ObFZ prevziať novú dohodu, ktorá sa vystavila na obdobie do
30.06.2016. Kto si ju ešte neprevzal, je povinný si ju prevziať obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 4.5.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - deleg.: M.
Geci - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v správach D.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 7.8.5.2016: KR ho dňa 27.4.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 21.
kolo - sobota 7.5.2016 o 13:30 h: Tušice TNV - Zempl. Široká, Lastomír - Nacina Ves; V. liga Stred dorastencov: - 13. kolo
- sobota 7.5.2016 o 13:30 h: Záhor - Iňačovce; V. liga Západ dorastencov: - 13. kolo - sobota 7.5.2016 o 13:30 h: Bracovce
- Pozdišovce; VI. liga mužov: - 21. kolo - nedeľa 8.5.2016 o 13:30 h: Budkovce - Malčice; VII. liga Východ mužov: - 21.
kolo - nedeľa 8.5.2016 o 13:30 h: Koromľa - Porostov, Rus. Hrabovec - Záhor; VII. liga Západ mužov: - 21. kolo - nedeľa
8.5.2016 o 13:30 h: Bracovce - Beša; VIII. liga mužov: - 13. kolo - nedeľa 8.5.2016 o 13:30 h: Jastrabie pri MI - Horňa,
Stretava - Ložín.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Do ISSF z nej neboli zaevidované žiadne poplatky.
Dôležité upozornenie pre všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v piatok 29.4.2016 a v sobotu
30.4.2016: Vzhľadom k tomu, že v sobotu 30.4.2016 sa na SFZ v Bratislave generujú odmeny R a D súťaží
jednotlivých FZ-ov za apríl 2016, KR ObFZ upozorňuje všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v piatok 29.4.2016 a
v sobotu 30.4.2016, aby zápisy zo svojich stretnutí z týchto dní uzavreli v ISSF v uvedených dňoch bezpodmienečne
najneskôr do 20:00 h. Ináč nebudú mať náležitosti za tieto stretnutia zahrnuté do výplat za 04/2016.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Štart hráča zo súpisky A-družstva za B-družstvo (z ÚS SFZ č. 41 z 22.4.2016 - zo Správ ŠTK SFZ): ŠTK
SFZ revokuje svoje oznámenie v ÚS SFZ č. 35, ohľadom výkladu SP. Štart hráča zo súpisky A-družstva za B-družstvo
je riešený v čl. 47 (obmedzenie štartu hráčov platí len v zmysle textu SP, čl. 47, bod 2: „Za B-družstvo klubu môžu
štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej
vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného
ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za Adružstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa
považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.“).
Najúspešnejší klub zo súťaží RFZ pôsobiaci v tomto súť. ročníku súťaže Slovnaft Cup (z ÚS SFZ č. 41 z
22.4.2016 - zo Správ ŠTK SFZ): ŠTK SFZ oznamuje, že ním bolo družstvo mužov MFK Topvar Topoľčany.
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Tibava (d - 23.4.2016;
chyby v označení súťaže; neuvedenie času polčasovej prestávky; neuvedenie priezviska a mena R; neuvedenie počtu
usporiadateľov; nepodpísanie zápisu oboma KD a VD pred stretnutím; neuvedenie dohody o R stretnutia; neuvedenie
výsledku konfrontácie; neuvedenie strelcov gólov pri hráčoch hostí pri menách v zostave; nepodpísanie zápisu oboma KD
a VD po stretnutí; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí; nepodpísanie zápisu R-om); Vyš. Remety (d
- 23.4.2016; v zostave družstva neuvedenie priezvisk a mien hráčov paličkovým veľkým písmom); Choňkovce (m 24.4.2016; neuvedenie dátum nar. HU - uvádza sa namiesto č. OP; v zostave družstva neuvedenie priezvisk a mien hráčov
paličkovým veľkým písmom; nevyznačenie KD); Úbrež (m - 24.4.2016; nevyznačenie KD). Návrh pre DK na udelenie PP:
Tibava (5 €: ŠTK: NvZ - d - 23.4.2016).
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 22.-24.4.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 15.k. z 23.4.2016:
Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia (Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 23.4.2016), Kusín - Ubrež (bez tlačiarne;
Kusín - 2 €: ŠTK: NpTkS - d - 23.4.2016); - VII.L V m - 19.k. z 24.4.2016: Bánovce n/O - Horovce (Bánovce n/O - 7
€: ŠTK: NpTkS - m - 24.4.2016); - VIII.L m - 11.k. z 24.4.2016: Ložín - Horňa (Ložín - 7 €: ŠTK: NpTkS - m 24.4.2016), Choňkovce - Úbrež (Choňkovce - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 24.4.2016).
Upozornenia ŠTK na zistené nedostatky v stretnutiach: ŠTK na ne upozorňuje tieto FO a FK: - VII.L V m 19.k. z 24.4.2016: - Niž. Rybnica: v stretnutí Niž. Rybnica - Podhoroď (pri HP sa nenachádzajú lavičky na striedanie pre
náhradníkov; v areáli nebola a nie je zabezpečená voda). ŠTK žiada uvedené nedostatky odstrániť.
Súčasný štart hráčov v kategóriách žiakov a dorastencov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách nepovolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 22.4.2016: Trhovište (Kapura Kevin 22.08.2008, Jastrabie pri MI (Hospodi Patrik - 03.08.1998), - dňa 27.4.2016: Pozdišovce (Šamuľák Benjamín 27.11.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich schválila takto: - k 27.4.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 22.-24.4.2016 všetky.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Lesné - dňa 21.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 12.k. V.L Z d
Lesné - Pusté Čemerné z Ne 1.5.2016 o 16:00 h na 14:00 h z dôvodu kolízie termínu tohto stretnutia s termínom stretnutia
družstva mužov. Vedenie TJ Pusté Čemerné s tým dňa 22.4.2016 súhlasilo. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov
nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne 1.5.2016 o 14:00 h v Lesnom (poplatok za prerokovanie žiadosti: Lesné - 10 €:

ŽoZTS - d - 1.5.2016).
- Lesné - dňa 21.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 20.k. VII.L Z m
Lesné - Pusté Čemerné z Ne 1.5.2016 o 13:30 h na 16:30 h z dôvodu kolízie termínu tohto stretnutia s termínom stretnutia
družstva dorastencov. Vedenie TJ Pusté Čemerné s tým dňa 22.4.2016 súhlasilo. ŠTK na základe vzájomnej dohody
súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne 1.5.2016 o 16:30 h v Lesnom (poplatok za prerokovanie žiadosti: Lesné
- 17 €: ŽoZTS - m - 1.5.2016).
- Horňa - dňa 27.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene miesta stretnutia 12.k. VIII.L m
Horňa - Stretava z Ne 1.5.2016 o 16:30 h z dôvodu, že dňa 27.04.2016 bolo OFK-u Horňa opätovne rozorané ihrisko v
šírke cca 15 m. Z tohto dôvodu rokovali s MFK Sobrance o dohraní sezóny (4 domáce stretnutia) na štadióne MFK
Sobrance. Definitívny výsledok bude známy dňa 28.4.2016. Okamžite potom klub oznámi miesto a čas stretnutia
rozhodcovi a súperovi. ŠTK to vzala na vedomie a súhlasila s návrhom OFK Horňa. Ten dňa 28.4.2016 oznámil, že došlo
k dohode s MFK Sobrance (doručené aj potvrdenie o tom). ŠTK na základe toho súhlasila s odohraním stretnutia 12.k.
VIII.L m Horňa - Stretava z Ne 1.5.2016 o 16:30 h na štadióne MFK Sobrance a podobne aj s odohraním všetkých
ostatných domácich stretnutí družstva mužov OFK Horňa v tejto sezóne v Ne v ÚHČ na štadióne MFK Sobrance
(poplatok za prerokovanie žiadosti sa nevyžaduje).
- Rus. Hrabovec - dňa 27.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 16.k.
V.L V d Porostov - Rus. Hrabovec zo So 30.4.2016 o 16:00 h na 13:00 h z dôvodu akcie "Stavanie mája" v Rus.
Hrabovci. Vedenie futb. odd. OŠK Porostov s tým dňa 27.4.2016 súhlasilo. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov
nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 30.4.2016 o 13:00 h v Porostove (poplatok za prerokovanie žiadosti: Rus.
Hrabovec - 15 €: ŽoZTS - d - 30.4.2016).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 6.-8.5.2016:
ŠTK ho dňa 27.4.2016 prerokovala a schválila.
Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 4. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK ju k 27.4.2016 schválila oba.
Žiadosť o zmenu termínu finálového stretnutia 5. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK ju dostala od tohto FO:
- Pavlovce n/U - dňa 27.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 5.k. tejto
súťaže Topoľany - Pavlovce n/U z 5.5.2016 na 25.5.2016 o 17:00 h na štadióne MFK Zemplín Michalovce alebo na
štadióne futb. odd. TJ Družstevník Petrovce n/L. Vedenie AFK Topoľany s tým dňa 27.4.2016 súhlasilo. ŠTK na základe
vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v St 25.5.2016 o 17:00 h na štadióne MFK Zemplín
Michalovce alebo na štadióne futb. odd. TJ Družstevník Petrovce n/L (poplatok za prerokovanie žiadosti: Pavlovce n/U 10 €: ŽoZTS - m/P - 5.5.2016).
Organizačné zabezpečenie finále 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016: Na zas. ŠTK sa v stredu 27.4.2016 k tomu dostavili zástupcovia týchto FO a FK: Topoľany (P.
Majvitor), Pavlovce n/U (I. Gaľa, F. Pustý). ŠTK so zástupcami prítomných FO a FK-ov prerokovala všetky organizačné
otázky ohľadom zabezpečenia tohto finále (č. 37: AFK Topoľany - OŠK Pavlovce n/U), ktoré sa na základe vzájomnej
dohody oboch súperov uskutoční v stredu 25.5.2016 o 17:00 h na štadióne MFK Zemplín Michalovce (alebo na štadióne
futb. odd. TJ Družstevník Petrovce n/L): obsadenie R a D zabezpečí KR; hlavný usporiadateľ Marek Žofčák (podpreds.
ŠTK); obaja súperi zabezpečia po 5 svojich usporiadateľov; obaja súperi si donesú vlastné občerstvenie; 4 lopty (2 na
hranie) poskytnú Topoľany; elektronický zápis zabezpečia Topoľany; videozáznam zabezpečia Topoľany; výstroj:
Topoľany - dresy hráčov tmavomodré a brankárov svetlozelené; Pavlovce n/U - dresy hráčov žltomodré a brankárov
čiernooranžové; rozhlasovú reláciu zabezpečí Ladislav Popik (člen ŠTK).
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK dňa 28.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Informácia o prijatí vyúčtovania odvedených príjmov DK ObFZ za 01-03/2016 zaslaného na SFZ: ObFZ
ju dostal zo SFZ od Z. Kmentovej (ekon. manažérky SFZ) e-mailom dňa 21.04.2016.
Oznámenie futb. odd. TJ Agro Sejkov o návrhu splátkového kalendára restov voči ObFZ: Uvedený FO
ho z objektívnych príčin oznámi až po 30.4.2016.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a)
Nikolas Kovaľ (Pavlovce n/U m - 1227346; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 27.04.2016, podľa DP 37/5a; b) Attila Matyi
(Ptrukša m - 1190023; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 27.04.2016, podľa DP 37/5a; c) Martin Bubenko (Lastomír d - 1277336;
5 €) - 1 stretn. NEPO od 27.04.2016, podľa DP 37/5a..
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- stretnutie 19. kola VI.L m Tušice TNV - Moravany z 24.4.2016: Ondrej Pallai (Tušice TNV m; 10 €) - zast.
činnosť NEPO od 27.04.2016 do prerokovania prípadu.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované dňa 29.4.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za závažné nedostatky
v zápise: rozh. D. Čeklovský - 5 € (KR: NvZ - m - 24.4.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o
úhrade doručiť na ObFZ do 4.5.2016 do 15:00 h); - za neospr. neúčasť na stretn.: rozh. F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - d 23.4.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 4.5.2016 do 15:00 h); - za

nedostavenie sa na zasadnutie KR dňa 27.4.2016: Rem. Hámre (2x4 € - KR: NsnZ - m - 17.4.2016); - od ŠTK: - za
nedostatky v papierovom zápise o stretnutí: Tibava (5 €: ŠTK: NvZ - d - 23.4.2016); - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec - 7 € (ŠTK: NpTkS - d - 23.4.2016), Kusín - 2 € (ŠTK: NpTkS - d - 23.4.2016),
Bánovce n/O - 7 € (ŠTK: NpTkS - m - 24.4.2016), Ložín - 7 € (ŠTK: NpTkS - m - 24.4.2016), Choňkovce - 7 € (ŠTK:
NpTkS - m - 24.4.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa 28.4.2016 a
zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v utorok 3.5.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: L.
Kurták, P. Rapáč; - deleg.: V. Pčolár; - zástupcovia kolektívov FO a FK: Tušice TNV m (J. Pallai - HU, O. Pallai hráč) - všetci ohľadom neprístojnosti v stretn. 19.k. VI.L m Tušice TNV - Moravany z 24.4.2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 26.4.2016: na stretnutia v dňoch 29.4.2016 1.5.2016 (zmeny od 27.4.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Vytvorenie programu stretnutia 5. kola (finále) 14. ročn. súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016 v ISSF: Tento bol v ISSF vytvorený dňa 27.4.2016. Na základe toho bola vytvorená a vygenerovaná
dvojica súperov tohto kola.
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 26.4.2016: - 15.k. V.L V d z 23.4.2016: Tibava - Vyš. Remety (rozh. Ld; obs. F. Gejguš nebol); - 14.k. VIII.L m z
24.4.2016: Choňkovce - Úbrež (rozh. F. Gejguš).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.4.2016 - 1.5.2016:
IV. liga Západ žiakov: - 8. kolo - piatok 19.4.2016 o 16:00 h: Kriš. Liesková - Veľ. Slemence (Tudja ako R za
Cejkovského).
IV. liga dorastencov: - 20. kolo - sobota 30.4.2016 o 16:00 h: Zempl. Široká - Lastomír (Stretavský ako R za
Ondríka).
V. liga Východ dorastencov: - 16. kolo - sobota 30.4.2016 o 16:00 h: Porostov - Rus. Hrabovec (o 13:00 h:
Tudja ako R za Ubľanského).
V. liga Stred dorastencov: - 12. kolo - sobota 30.4.2016 o 16:00 h: Vojany - Čičarovce (Ihnacik ako R za
Cejkovského).
V. liga Západ dorastencov: - 12. kolo - sobota 30.4.2016 o 16:00 h: Horovce - Bracovce (D. Čeklovský ako R
za Ihnacika), Lesné - Pus. Čemerné (Ne 1.5.2016 o 14:00 h: Ján Pivarník).
VI. liga mužov: - 20. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 16:30 h: Zempl. Široká - Krásnovce (Popik ako D za Geciho),
Pavlovce n/U - Hatalov (o 13:30 h: Hreško ako D za Lisáka).
VII. liga Východ mužov: - 20. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 16:30 h: Rem. Hámre - Niž. Rybnica (o 13:15 h: Dziad
st. ako R za Cejkovského).
VII. liga Západ mužov: - 20. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 16:30 h: Pozdišovce - Trhovište (Lisák ako D za
Popika), Lesné - Pus. Čemerné (o 16:30 h: Ján Pivarník; Hreško ako D - zruš.).
VIII. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 16:30 h: Horňa - Stretava (na štadióne MFK Sobrance:
Gejguš).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 21.4.2016 od 11:00 h do
28.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Veľ.
Slemence (3): Damián Podraný - 29.07.2005 (22-25-26 – 26), Patrik Horňák - 04.02.2005 (22-25-26 – 26), Roland
Podraný - 23.08.2001 (22-25-26 – 26). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie
RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 21.4.2016 od 11:00 h do
28.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Veľ. Slemence (3):
Damián Podraný - 29.07.2005 (27 – 27), Roland Podraný - 23.08.2001 (27 – 27), Patrik Horňák - 04.02.2005 (27 – 27).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 21.4.2016 od
11:00 h do 28.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Senné (1):
Ľubomír Šalacha - 20.06.1989 (22-26 - 26). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových
RP od dealera.
Vybavené požiadavky o zmenu údajov klubu v ISSF: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK: - dňa 21.4.2016: OFK
Horňa - zmeniť štatutárny orgánu klubu na: Andrej Rynik; zmeniť DIČ; doplniť IBAN (FK k tomu na ObFZ doručil kópie
týchto materiálov: zápisnicu z mimoriadnej členskej schôdze z 12.7.2014 s uzneseniami a prezenčnou listinou; oznámenie
zaslané na MV SR o zmene štatutárneho orgánu klubu; osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ; výpis z účtu) a zmeniť email klubového ISSF manažéra. ObFZ po kontrole doručených dokladov túto požiadavku zaslal na SFZ e-mailom dňa

22.4.2016. Informáciu o jej vybavení ObFZ dostal zo SFZ e-mailom dňa 25.4.2016. Zmenu e-mailu klubového ISSF manažéra
si môže tento zrealizovať v ISSF sám, čo už aj urobil.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Vyžiadanie doručenia údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016, bod B/10m, je potrebné dodržať ustanovenia o kvalifikácii trénerov. TMK ObFZ z uvedeného
dôvodu žiada všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby do 30.4.2016 zaslali na
ObFZ e-mail na adresu „obfzmi@stonline.sk“, v ktorom uvedú meno a priezvisko trénera každého svojho družstva v
súťažiach ObFZ a v prílohe zašlú aj oskenovanú kópiu licencie trénera.
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: V zmysle požiadavky ich už na ObFZ doručili
aj tieto FO a FK: - dňa 24.4.2016: Jastrabie pri MI (e-mailom: m - František Včelařík - 09.07.1954 - doručená kópia
diplomu o udelení licencie C aj kópia predbežnej prihlášky na seminár k obnoveniu platnosti licencie: obnoviť platnosť
licencie); - dňa 26.4.2016: Horovce (osobne: m+d - Juraj Čižmár - 20.12.1959 - doručená kópia platnej licencie UEFA
B: zabezpečiť vyškolenie trénera pre družstvo dorastencov); Žbince (e-mailom: d - Miroslav Ščerbák - 30.06.1965 doručená kópia licencie C: obnoviť platnosť licencie; m - Radovan Melník - 17.11.1972 - doručená kópia preukazu
trénera IV. kval. tr.: obnoviť platnosť licencie). Vo všetkých uvedených prípadoch majú tréneri postupovať podľa
pokynov uvedených na stránke VsFZ, v časti „Tréneri a mládež“.
SPRÁVY KM ObFZ:
Oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12,
U13, U14, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov dňa 25.4.2016 od 16:30 h v Michalovciach
na štadióne AFK Topoľany: Vopred to zdôvodnili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov alebo títo zákonní
zástupcovia hráčov: a) z kategórie U14 (1): - dňa 22.4.2016: otec Miroslav Gunár (Jakub Gunar - zdrav. dôv., ďalej
nenominovať); - dňa 25.4.2016: Ján Rohaľ - preds. ŠK Strážske (Jakub Dunca - rozhodnutie klubu, ďalej
nenominovať), FK Nacina Ves (Marek Kaločay - rod. dôv. , ďalej nenominovať); b) z kategórie U13 (3): otec Juraj
Farkaš (Ondrej Farkaš - zdrav. dôv.); c) z kategórie U12 (3): - dňa 25.4.2016: Ján Rohaľ - preds. ŠK Strážske
(Martin Kmec - rozhodnutie klubu, ďalej nenominovať).
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu
SFZ na podporu talentovaných hráčov v pondelok 25.4.2016 od 16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na štadióne
AFK Topoľany: Na tento tréningový zraz bolo prostredníctvom ÚS ObFZ i e-mailom zaslaným na e-mailové adresy
príslušných klubových ISSF manažérov nominovaných 12 hráčov z kategórie U14 (nar. po 1.1.2002), 13 hráčov z
kategórie U13 (nar. po 1.1.2003), 12 hráčov z kategórie U12 (nar. po 1.1.2004). Dostavili sa naň títo hráči: a) z
kategórie U14 (0): nedostavil sa nikto; b) z kategórie U13 (7): TOKÁR Rudolf (ŠK Nacina Ves), ŽOFČÁK Anton
(OŠK Svornosť Bracovce), JURKO Jakub (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert
(OcŠK Pozdišovce), JAŠČÚR Tomáš (OŠK Zalužice), PULKO Štefan (OŠK Svornosť Bracovce); c) z kategórie U12
(5): SENK Patrik (OŠK Zalužice), ŠARIK Erik (OŠK Zalužice), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), ČURMA Martin
(OŠK Svornosť Bracovce), EŠTOK Július (OŠK Svornosť Bracovce). Ospravedlnili sa títo hráči: a) z kategórie U14
(3): DUNCA Jakub (ŠK Strážske), GUNAR Jakub (TJ Veľké Revištia), KALOČAY Marek (ŠK Nacina Ves); b) z
kategórie U13 (1): FARKAŠ Ondrej (OFK Senné); c) z kategórie U12 (1): KMEC Martin (ŠK Strážske). Nedostavili sa
bez akéhokoľvek oznámenia: a) z kategórie U14 (9): OŠK Zalužice (HURA Jozef, TATÁR Mário), AFK Topoľany
(ŠIMKO Daniel, IVANKO Patrik), ŠK Agro Palín (HUDÁK Kevin), TJ FK Družst. Trhovište (RINIK Samuel), ŠK
Urbár Poruba p/V (ŠIMON Dominik), OFK Hatalov (BALOG Matej, KURTAK Michal); b) z kategórie U13 (5):
OŠK Svornosť Bracovce (GEROČ Ján), OŠK Zalužice (TATÁR Patrik, GECI Marek, SOPKO Pavol), TJ FK
Družst. Trhovište (RINIK Tóbiáš); c) z kategórie U12 (6): TJ FK Družst. Trhovište (PAVLÍK Filip), OŠK Zalužice
(BARAN Fabián), ŠK Urbár Poruba p/V (DOLINIČ Ladislav), OŠK Svornosť Bracovce (JAKUBOC Richard), TJ
Družst. Petrovce n/L (DEMETER Gabriel), AFK Topoľany (KRÁĽ Patrik). ObFZ žiada uvedené FO a FK, aby
obratom e-mailom na ObFZ (na adresu: obfzmi@stonline.sk) u každého svojho hráča, ktorý sa na uvedený tréningový
zraz nedostavil bez akéhokoľvek oznámenia, najneskôr do pondelka 2.5.2016 do 15:00 h oznámili dôvod
nedostavenia sa naň. Táto informácia o tomto tréningovom zraze bola dňa 28.4.2016 zaslaná z ObFZ e-mailom aj k
samostatnému zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnená v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
28.4.2016.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 9.5.2016 od 16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na
štadióne AFK Topoľany (zraz účastníkov je v mieste konania v uvedený deň o 16:15 h).
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz dňa 9.5.2016, v
rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ
Michalovce ich dňa 26.4.2016 spracoval na základe nahlásení od FO a FK, účasti na doterajších zrazoch a ďalšieho
výberu. Do každej kategórie nominoval po 10-13 hráčov. Nominácie boli dňa 28.4.2016 z ObFZ zaslané e-mailom: na
VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ Košice i na Facebook; na webovú stránku ObFZ Michalovce (sú na nej
umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 28.4.2016); trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF
manažérom všetkých 12 FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Jovsa, MI - Močarany, MI - Topoľany,
Moravany, Nacina Ves, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Senné, Trhovište, Zalužice) s požiadavkou na
zabezpečenie nominovaných hráčov na tento tréningový zraz (buď to klub príslušnému hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo

mu to prepošle e-mailom); na zistené e-mailové adresy nominovaných hráčov (7-8-8). O tomto tréningovom zraze sa
majú hráči informovať aj navzájom.
Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz v pondelok 9.5.2016 o 16:30 h
v Michalovciach (na štadióne AFK Topoľany), v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Do
jednotlivých kategórií organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO
a FK:
a) Nominovaní 12 hráči v kategórii U14 (nar. po 1.1.2002): HURA Jozef (OŠK Zalužice), TATÁR Mário
(OŠK Zalužice), ŠIMKO Daniel (AFK Topoľany), IVANKO Patrik (AFK Topoľany), RINIK Samuel (TJ FK Družst.
Trhovište), TOČENÝ Martin (Moravany), KAĽUHA Samuel (Moravany), LEHOTAY Richard (Moravany), KUŠNÍR
Ján (Močarany), KOBAN Ondrej (Močarany), ČORNEJ Timotej (Jovsa), SCHMIDT Matúš (Pus. Čemerné).
b) Nominovaní 13 hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): GEROČ Ján (OŠK Svornosť Bracovce),
TOKÁR Rudolf (ŠK Nacina Ves), FARKAŠ Ondrej (OFK Senné), TATÁR Patrik (OŠK Zalužice), GECI Marek (OŠK
Zalužice), SOPKO Pavol (OŠK Zalužice), ŽOFČÁK Anton (OŠK Svornosť Bracovce), RINIK Tóbiáš (TJ FK Družst.
Trhovište), JURKO Jakub (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (OcŠK
Pozdišovce), JAŠČÚR Tomáš (OŠK Zalužice), PULKO Štefan (OŠK Svornosť Bracovce).
c) Nominovaní 10 hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PAVLÍK Filip (TJ FK Družst. Trhovište),
SENK Patrik (OŠK Zalužice), ŠARIK Erik (OŠK Zalužice), BARAN Fabián (OŠK Zalužice), DOLINIČ Ladislav (ŠK
Urbár Poruba p/V), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), JAKUBOC Richard (OŠK Svornosť Bracovce), ČURMA
Martin (OŠK Svornosť Bracovce), EŠTOK Július (OŠK Svornosť Bracovce), KRÁĽ Patrik (AFK Topoľany).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír
MATTA. Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 9.5.2016 na tento zraz už o 16:15 h do Michaloviec,
na futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu na štadióne je v uvedený deň o 18:30 h. Každý
hráč si má so sebou priniesť: PREUKAZ POISTENCA, kopačky, chrániče, tréningový výstroj, uterák, šľapky. Prípadnú
neúčasť s uvedením dôvodu oznámte obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Uvoľnením dieťaťa na zraz
rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si
vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho
zavinenia. V prípade, že sa niektorý z nominovaných hráčov nemôže na tento zraz dostaviť, je to potrebné oznámiť
obratom na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Prevzatie odznaku rozhodcu futbalu na výstroj R: Na Se ObFZ si ho v cene po 2 € prevzali aj títo R futbalu: dňa 26.4.2016: M. Ubľanský (1). Do vyčerpania zásob si ho môžu na ObFZ zabezpečiť aj ďalší R, a to v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 26.4.2016: M. Rovňák (zmena čísla OP).
Podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ ich boli títo
povinní doručiť tieto: a) všetci študenti: originál „Potvrdenia o návšteve školy“ a „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na
účely uplatnenia práva o sociálnom poistení (dohoda o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom
poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa); b) všetci poberatelia dôchodku: kópiu rozhodnutia ústredia
Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015. Na ObFZ ich už doručili aj: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa
22.4.2016: Ihnacik Daniel, Kurták Lukáš; - dňa 26.4.2016: Ferko Šimon; - „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na
účely uplatnenia práva o sociálnom poistení (dohodu o brigádnickej práci študenta uzatváranú s ObFZ určil ako dohodu, na
základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia; právo určiť dohodu si súčasne
neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom období): - dňa 26.4.2016: M. Ubľanský, Š. Ferko; - oznámenie o určení
inej dohody u iného zamestnávateľa, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového
poistenia v tom istom období: - dňa 22.4.2016: Ihnacik Daniel.
Dohoda uzatvorená medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Každý R a D, ktorý v 1. polroku 2016
pôsobí v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 a ktorý bol obsadený na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016
v jej jarnej časti, bol povinný mať na ObFZ prevzatú dohodu vystavenú na obdobie do 30.06.2016. Na ObFZ si ju už
prevzali aj: - dňa 22.4.2016: Ihnacik Daniel, Ivan Maroš; - dňa 25.4.2016: Jakubec Martin; - dňa 26.4.2016: Rovňák
Mikuláš, Ubľanský Marcel, Ferko Šimon. Do 28.4.2016 do 11:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú
prevziať aj títo z nich: Kopas Arpád, Žoffčák Alfonz. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj tieto
údaje: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2016: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 21.4.2016: J. Hreško (za 03); - dňa 25.4.2016: M. Jakubec (za 03); - dňa 26.4.2016: M. Rovňák
(za 03), M. Ubľanský (za 03), Š. Ferko (za 03); - dňa 27.4.2016: J. Cejkovský (za 03).
Ponuka firmy Sportika - akcia Spreje: FZ-y v rámci VsFZ ju od zástupcu uvedenej firmy pre Košický a
Prešovský kraj dostali e-mailom dňa 15.4.2016. Ponuka bola z ObFZ preposlaná e-mailom dňa 25.4.2016 k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ.
Zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 31 z 21.4.2016 - zo Správ Se VsFZ): Bolo naplánované na 27.4.2016 o
15:00 h v sídle VsFZ.
Pozvánky na podujatia SFZ: V uplynulom období ich sekretár ObFZ dostal e-mailom zo SFZ tieto: - dňa
10.03.2016: na stretnutie reprezentácie mužov SR proti Lotyšsku dňa 25.03.2016 o 20:30 h v Trnave; na dvojzápas

reprezentácie SR U21 proti Estónsku (Challenge Trophy) dňa 23.03.2016 o 17:30 h v Senici a proti Turecku
(kvalifikácia ME 2017) dňa 29.03.2016 o 17:45 h v Myjave; - dňa 14.03.2016: na slávnostné vyhlásenie výsledkov
ankety Futbalista roka 2015 dňa 27.03.2016 o 17:00 h v Refinery Gallery v Bratislave; - dňa 01.04.2016: na
kvalifikačné zápasy SR WA proti Švédsku (08.04.2016 o 17:00 h) a Poľsku (12.04.2016 o 17:30 h) v NTC Poprad; dňa 14.04.2016: na finálový zápas Slovnaft Cup 2015/2016 ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dňa 29.04.2016 o 20:30
h v City Arena Trnava; na finálový zápas Slovenského pohára žien dňa 29.04.2016 o 16:00 h v Jaslovských
Bohuniciach. Na všetky tieto bolo potrebné svoju účasť potvrdiť do stanovených termínov, čo sekretár ObFZ nevyužil.
Výzvy k riadnej konferencii SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave (z ÚS SFZ č. 41 z 22.4.2016 - zo Správ VV
SFZ): Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva: a) oprávnené osoby, aby najneskôr do 20.5.2016 na SFZ písomne doručili
prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9,
ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ); b) oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 20.5.2016, v súlade so Stanovami
SFZ a Rokovacím poriadkom SFZ, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie
SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované väčšinou každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do
11:00 h. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov i
kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 21.4.2016 tam boli zverejnené od 22.4.2016.
Ďalšie k 28.4.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 29.4.2016.
Podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce pre súť. ročník
2016/2017“: Tieto je možné zasielať písomne do 30.4.2016 na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
kontaktných údajov odosielateľa (meno, priezvisko, číslo mobilu, organizácia a funkcia v nej). Ani do 28.4.2016 do
11:00 h ich nedoručil ešte nikto.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné
kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju v termíne od 21.4.2016 od 11:00 h do 28.4.2016
do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 26.4.2016: Senné (osobne; za ZF 03/2016 - uhr. dňa 12.4.2016). Ani do
28.4.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala
byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Veľ. Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ
importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 03/2016 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 11.4.2016):
Sejkov.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 04/2016: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 1.5.2016 a platby za túto ZF budú musieť byť importované na účte SFZ do termínu uvedeného v tejto zbernej faktúre.
ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3 dni pred týmto termínom.
SPRÁVY Z ISSF:
Upozornenie pre subjekty žiadajúce vyplatenie TIPOS III. liga: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom
dňa 19.4.2016 od F. Ferenca s týmto textom: Žiadame všetky subjekty registrované v ISSF a subjekty, ktoré požiadali o
vyplatenie TIPOS III. liga, aby v lehote do 3 dní zosúladili firemné dáta, najmä číslo bankového účtu s aktuálnymi
údajmi, nakoľko sa všetky platby poukážu na bankový účet vedený v ISSF v súlade s platnými smernicami SFZ.
Objednávkový formulár na vstupenky na priateľské futbalové stretnutie mužov Slovensko - Severné
Írsko dňa 4.6.2016 o 20:45 h v Trnave: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa 27.4.2016 od P. Kačinca s
týmto textom: V prílohe si dovoľujeme zaslať Objednávkový formulár na vstupenky na priateľský zápas Slovensko Severné Írsko, ktorý sa odohrá 4.6.2016 o 20:45 h v Trnave. Vašu objednávku poprosím zaslať v termíne do soboty
30.4.2016, nakoľko po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre širokú verejnosť.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

